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ORTSOMBUD
Eftersom vårt trädgårdssällskap har
brett ut sig till fler orter så vore det
trevligt om vi kan få förslag på
personer som du tycker är lämpade
som ortsombud.
Tipsa vår ordförande Gunilla

Bidrag till GRObladet skickas
till Maritha Norlund
marithanorlund@hotmail.com
070-283 95 37
Vi hoppas på trevliga bidrag
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Några av de trädgårdar som visades under sommaren 2017
Annika Forssanders hemtrevliga och ombonade trädgård på Sunnanå,
bjöd på både smått och gott i en blandning av ätbara växter och
underbara planteringar i smakfullt blandade kombinationer av färger

På Lena Strandbergs tomt på Prästbordet fick vi se lösningar på vad
som kan vara Skellefteås brantaste tomt. Under några års tid har
murar med de allra ljuvligaste blommande planteringsytor anlagts.
Trappor för lättillgänglighet är så väl tilltagna, att de går att nyttja som
sittplatser.
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I Hillevi Forsgrens medelhavsinspirerade trädgård, med trappor och
ansatser, lotsades för en tid sedan ett gäng trädgårdsentusiaster från
Skellefteå Trädgårdssällskap runt av dess innehavare, som glatt delade
med sig av tips och råd.
Besöket i Dalkarlslidens koloniträdgårdsförening var välbesökt, en
trevlig kväll som verkligen handlade om odlingar i blommor, grönsaker
och samplanteringar. Överraskningarna när det gällde odlingar och
planteringar dök upp överallt dit man vände blicken.

Ett stort tack till er som öppnade era
trädgårdar i sommar så att medlemmarna
fick komma och njuta av allt vackert!
Styrelsen
4

Planteringen i Bonnstan 2017
Trädgärdssällskäpets plänteringsgrupp här som mälsättning ätt värje
är plänterä värierände sommärblommor i ”Rondellen”, men ocksä
presenterä räbättens temä. Att änläggä en räbätt är som ätt mälä en
tävlä. Mängä vill mälä tävlän i ljusä pästellfärger, och ändrä foredrär
foreställände konst som exploderär i stärkä färger.
Arets temä pä räbätten blir ”jorden” som skä speglä jordens ytä i
miniätyr. Vär forhoppning i är är ätt skäpä en kräftfull färgupplevelse.
Ekvätorn skä vi märkerä med en bred gron bädd äv persiljä. I den
morkä och källä delen äv Jorden skä pläceräs växter i en färgskälä frän
vitt till djupblä nyäns

Digitalt Groblad
Hej Medlem!
Har du kommit du ihåg att det går att få Grobladet digitalt.
Ni som är intresserade av detta kan skicka er mailadress till
beawistrom@gmail.com så kommer ni att få ett mail där en länk
presenteras när varje nytt nummer släpps.
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Program hösten 2017 och våren 2018
Om inget annat står så är våra träffar på Gamla Seminariet.
Tisd. 10/10 kl.19.00

Månd 4/12 kl. 19.00
OBS!

lokal

2018
Tisd. 30/1 kl. 19.00
Månd 26/2 kl. 19.00

Medlemmar delar med sig bilder från sina,
trädgårdsupplevelser.
Hör av dig till gunilla.ursviken@gmail.com
om du har bilder du vill visa.
Odla din jord-tips för prunkande och
miljövänlig trädgård, Anton Sundin.
Landsförsamlingens församlingshem.
Avgift icke medlemmar 50 kronor
Märta Eklund berättar om nyheter och ger
bla tips på nybörjarväxter
Årsmöte, se nedan

Våra träffar är ett samarrangemang med Vuxenskolan

Årsmöte och Trädgårdscafé
26 februari kl. 19.00
Gamla Seminariet
Program
Kommer i nr. 1/2018
Vi bjuder på fika!
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!
Styrelsen
OBS! Motionstiden går ut den 31 januari
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Utgivningsplan för GRObladet 2018
Nr
1/2018
2/2018
3/2018
Annonspriser:

sista manusdag
23 december
1 april
8 september
Helsida 500:-

Utkommer
ca vecka 5
ca vecka 18
ca vecka 40
Halvsida 300:-

Kolla även på vår hemsida
På trädgårdssällkapets hemsida kan du även se vår publikation
GRObladet med bilder i färg. Bea Wiström hjälper till med hemsidan

http://www.skellefteatradgardssallskap.se
eller googla Skellefteå Trädgårdssällskap

Skellefteå Trädgårdssällskap finns även på facebook.
Det är en sluten grupp vilket innebär att som medlem kan du
ansöka om att få följa gruppen

För att underlätta för de som delar ut GRObladet,
är det bra om ni märker era postlådor med namn
och nummer.
Tack på förhand!
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Umeås parker o dess sommarblommor
Årets tema i parkerna är välkända låtar från 1980–talet t.ex. en
plantering i rött o silver inspireräd äv ”Red, red wine” och ”Lady in
red”
I kyrkrondellen var låten ”Sol, vind och vätten” och växternä gick i
silver, lila, blått o vitt.
I Döbelns pärk runt monumentet vär det låten ”Tä mig till hävet” som
inspirerat färgerna.
Jag fick med mig många nya intryck vid besöket i Umeå. De hade bland
annat använt sig av Ricinus communis och klippt bort de giftiga
fröställningarna så ingen olycka händer.
På grund av så mycket ombyggnader så har de byggt upp Pop uppärker äv lästpällär bl.ä. nere vid ”Väven” där män kän sittä ner för en
paus och möjlighet att umgås.
Rådhusparken har renoverats med ny fontän, nya sittmurar och
innehållsrika perennplanteringar. Nya buskar och träd, däribland
formklippta lindar. Kompositioner ritade av Ulf Nordfjell.
Till en annan sommar kommer jag att åka ner igen för tydligen har
kommunen varje år guidade turer.
www.umea.se/sommarblommor
Ulla Holmström
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Trädbeskärning inför 2018
Beskärning av äppelträd 2018 sker om väster om E4:an.
Kostnad: 150 kr/äppelträd – enkel beskärning ca 20 min
Kostnad: 150 kr extra/äppelträd - omfattande beskärning,
och påbörjad halvtimme.
OBS! Träden ska märkas med band!!!!
Betala in avgiften för det antal äppelträd du vill ha beskurna
på plusgirokonto 66713-9 så kommer vi under våren och
hjälper Dig.
Efterlysning! Trädbeskärare sökes. Kurs bekostas av
föreningen. Vid intresse kontakta Ingrid Bredberg för mer
information. Se kontaktuppgifter på sid. 2

Nästa års medlemsavgift ska betalas
in på ett nytt plusgirokonto 1215-3

Öppna trädgårdar 2018
Fundera på om du skulle låta oss få ta del av din
trädgård!
Den behöver inte vara perfekt.
Vi vill gärna ta del av dina idéer och erfarenheter
på gott och ont
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Sommarresa i trädgårdens tecken

Text och bild Elisabeth Wiklund

12

Vill ni se fler bilder och hela
Elisabeths text? Gå in på hemsidan

I år åkte Skellefteå trädgårdssällskap på sin traditionsenliga resa till Vindeln.
Sommarmötet den 12 augusti var förlagt till denna vackra bygd och vi kunde
även fira Vindelns trädgårdssällskaps 80 års jubileum. En mycket bra
arrangerad resa där vi togs omhand på ett föredömligt vis.
Vårt första mål var kommunalhusparken i centrala Vindeln. Här har Vindelns
trädgårdssällskap en rabatt i sann Linnéanda som de planterat och sköter
om.
Vi fortsatte vår trädgårdssafari med ytterligare 3 st sevärda trädgårdar. Anna
Åbjörnsson trädgård är bara 3 år. Trots det så var det en väl uppvuxen och
mångsidig trädgård. I nästa område låg både Sirpa Erikssons nätta lilla
villaträdgård med en fin upphöjd damm som centrum, samt Monika Lehto
och Anders Sundbergs välfyllda trädgård, som imponerade väldigt. Dessutom
var Monika duktig på att gjuta i betong, medan sonen var en hejare med
svetsen. Både vacker och sinnlig trädgård med sina många rum, alla i olika
variationer.
Åter till Hotell Forsen för en härlig lunch. På området där Renforsen har en
central roll finns en kvarn, ett café och gångvägar runt i det skyddade
området. Där kunde vi njuta av lummig grönska i skogen och de vackra
vyerna..
Då lunchen var över var det stod det ytterligare 3 trädgårdar på schemat.
Linda Oscarssons fina lilla trädgård, där uppfriskande melonskivor
serverades. Därefter besökte vi "Sinnenas trädgård" vid Vindelns
folkhögskola som trädgårdssällskapet har anlagt. Sist men inte minst kom vi
till hedersmedlemmen Gunvor Holmströms enorma gård. En 3500 kvm stor
frodig och artrik trädgård där det inte fattades något.
Tack för en härlig och välplanerad dag i trädgårdens tecken.

